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ת רו ד ר ד ת ת ה ט חל מו
 נחמיאס ויקטור הטלוויזיה לכתב י•
העומ המשקם קשישי על כתבתו עבור

 ארזעים. יומן בהשיבוע פיטורין בפני דים
ל ׳סחמיאס הצליח היטב ערוכה בכתבה

נחמיאס כתב
מזעזעת כתבה

ב ׳ולשתפו ישראל בית כל את זעזע
 את דווקא המדינה מניחה שלפיה הרגשה

׳תושביה. מקרב והנדכאים החלשים
מ העולה פליטת־השואה של סיפורה

 של ותחינתם לבדידות, שנזרקה רומניה,
 כדי עבודה, לקבלת והמוגבלים הקשישים
 הצביעו בני-יאדם, עדיין שהם שירגישו

 על מאמרים ואלף נאומים מאלף יותר
המדינה. של המוחלטת התדרדרותה

ל ״ן. צ
ירד! של האומץ

 הטלווי- של רה מושט לענייני לכתב י•
 סיקור על הופקד אשר סמטה, דן זיה,

 מישכן־הכנסת. ליד החקלאים של ההפגנה
להת הנראה ככל חשש סממה של ציוותו

 הכתבה היתד. ולכן הפעולה למקום קרב
 אירע אשר את שיקפה ׳ולא בשר נטולת

).48—51 עמודים (ריאה הגדולה בהפגנה
 הטלוויזיה הביאה סממה של מזלו לרוע

שלה, העברית החדשות במהדורת הירדנית

שטרן יו״ר־ועד
חלבי של הלובי

 על מצוייינת כתבה ההפגנה, יום למחרת
 טלוויזיה צוות על־ידי שצולמה זה, .נושא

ומחבריו. מסממה יותר אמיץ זר,

רי ח א ך מ ס מ ה
ם דרוזים קו מ ת היוכוח ב ע ד ל
 כניסה במיסגרת הדרוזים על התוכנית

ב תוכננה לא ניסן; אלי של חופישית
ו ניסן השבוע. משודרת להיות מקורה
 רבים ימים במשך עבדו המעולה ציוותו

צרי היתד. חופשית כניסה אחר. נושא על
 והציבור אמצעי־התיקשורת ביחסי לדון כה

 לדעת״. ״הזכות :הכותרת תחת
רשות־השי למנכ״יל הנושא נודע כאשר

 לפיד, (״טומי״) יוסף השידור, רשות מנכ״ל של מאמין האני
 זה מדיום של ותפקידו אותה, רואה שהוא כפי הטלוויזיה, לגבי

 אותו אחד, במישפט מסתכם השילטון ובשרות הציבור בשרות
 הבאה, לשנה הטלוויזיה של לוח־השידורים בהצעת כתב

 עשיר זה ״תכנון לפיד: כותב הרשות. למליאת הגיש שאותה
 המגמה האחרונות. בשנים בטלוויזיה שנעשה מה מכל שעור לאין

 החיים שטחי במירב היצירה את הצופים בפני להציג היא הברורה
 התכנון והחיובי. היפה הטוב, את מלגלות להתבייש לא בישראל,

 ומשלם הכי בלאו קשים הם החיים ולבדר. להנות מגמה גם מבטא
האקרן.״ על מהמוקרן להנות זכאי האגרה
 אפריל, בחודש המתחילה הקרובה, התקציבית בשנה צפוי מה

האגרה? למשלמי
המוק התעודה, סרטי יגדל. הדוקומנטריים הסרטים של חלקם

 :נושאים של שלל מבטיחים לשבועיים, אחת חמישי יום מדי רנים
 על סרט הימאים, מרד על סרט הסירה, יורדי כ״ג על סרט

 האנטישמיות, על בישראל, רווקות נשים על מאלכוהוליזם, גמילה
 צבי אורי כן־שימחון, שאול קוזנייצוב, אדוארד לע

בישראל. ויאט־נאמים על סרט וכן סנה, ומשה גרינברג
 בשבוע. שלישי יום מדי תשודר פסיפס בשם חדשה תוכנית

 תוכניות בארץ, ומקומות אנשים על תוכניות, 52 הוכנו עתה כבר
בציוניות. אותן מגדירים שבטלוויזיה
 של בהפקתו מדעי מגזין תצפית, היא אחרת חדשה תוכנית

 הרצאות מילבד ובה, לחודש אחת תשודר התוכנית בן־נון. כניה
 על־ידי תוגש התוכנית מדע. ושעשועי מדעיים חידונים גם מדעיות,

 השיחות בין תימשך. בשניים שיחה התוכנית עצמם. המדענים
 מא,יר של שיחה החדש, בלוח־התכנונים העין, את המושכות

 בין ושיחה ירושלים נושא על ?טלו, יצחק אביו, עם שלו
כדגלא. יונה בישראל הפלאשים מנהיג לבין גודארד יוסי

 מעתה שינוי. תעבור לחלוטין, שנכשלה פתוח, בית התוכנית
 עזרה בהגשת לציבור, שרות בחזקת שהם נושאים רק בה יוצגו

קניות. ותכנון חיים בעלי ראשונה,
 החדשה, הכלכלית התוכנית של שמה זה רוטשילד הייתי לו

שבה תוכנית יכין גודארד יוסי בטלוויזיה. מריבה כבר שעוררה

 כלכלה שיגישו נכבדים אנשים של צוות צוותים. שני ישתתפו
 זמרים בעזרת פרפראות, שיגישו קלים כלכלנים של וצוות כבדה

ונגנים.
 :היא התוכנית הגדרת נודד. אולפן היא אחרת חדשה תוכנית

 שלו, מאיר יגיש חמישי בימי לחודש אחת דוקומנטרי. בידור
 רצינית ולהיות להצחיק האמורה תוכנית ניידת־השידור, מתוך
 גן־החיות ליד תחנה שלו של השידור ניידת אחת. ובעונה בעת

לשוט ובבית־הספר בגולן בחוות־בקר יחזקאל, בכפר בתל־אביב,
בשפרעם. רים

 תוכנית תעלה מהמסך תרד חופשית כניסה שהתוכנית אחרי
 אשר חברתיות, לתופעות מגזין זה יהיה פיחת. סלט בשם אחרת

 תחזור השלישית השעה נסתרת. למצלמה מדור יהיה במסגרתו
 בנושאים ידונו לחודש אחת פתוח. קו אחר, בשם אבל למסך,

 המנחה מילבד יהיה, כשר,חידוש עולם, של ברומו העומדים
 לתוכנית להתקשר למאזינים אפשרות גם נקבע, לא שעדיין
 בנידיורק, ישראלי המתוכננים: הנושאים בין השידור. באמצע

קבוצתי. טיפול השד, סרטן
 המוכרות, לתוכניות בנוסף מקופחות. אינן הדת תוכניות גם
 תעלה יום, של ופסוקו שבת לבוא שלום מורשה, השבת, בצאת

 יומחזו שבה הדין, שורת בשם שעה שאורכה חודשית תוכנית
 התוכניות שלושת בבית-הדין־הרבני. שארעו מעניינים מישפטים

 השביתה הבאים: בנושאים יעסקו הדין שורת של הראשונות
אבהות. וקביעת לעז הוצאת ההלכה, לאורי

 תתווסף ואליהם משודרים להיות ימשיכו וקווינסי המקצוענים
 הטלוויזיה תקרין שאותם הסרטים ואשתו. הארט החדשה הסידרה

 איש סניורה, וסימון גאבן ז׳אן עם החתול רבות: מבטיחים
 מקווין, סטיב עם הפירחח הופמן, דסטין עם גדול קטן

 מקווין, סטיב עם הגדול המרוץ ווין, ג׳ון עם ליבו ריאו
 טיילור, אליזבט עם חוזרת פגישה למון, ק׳ג עם המינים מילחמת

 ריצ׳ארד עם מקרית פגישה שריף, עומאר עם הטמרין זרע
ו ברגמן אינגריד םע אנוש וכבלי דורן וסופיה כרטון
פק. גרגורי

 את פסל הוא ׳לפיד (״מומי״) יוסף דור
 יתגלגל שמא חשש לפיד הסף. על הרעיון

והעניי הפוליטית בצנזורה ויעסוק הדיון
 הוא ולכך הטלוויזיה, על הטיל שאותה נית
חי. בשידור מוכן היה לא

ב הקטע אי מכ ־1*1111* ה
 כתבותיו לגבי יתמיד כמעט שקורה כימו

 סערה המעוררות גולדשטיין אורי של
 היתה משודרות, שהן לפני עוד פנימית

 פושרת מיכאל סמי הסופר על הכתבה גם
 ששודרה גולדשטיין, של כתבתו ביותר.

צרי היתד, האחרון, ארועיס יומן בהשבוע
 אולם שעבר בשבוע ׳משודרת להיות כה

יכין. חיים על-ידי נידחה שידורה
 שלא בכך יבין התפאר הזדמנות .באותה

 ל־ יתן לא ואף הכתבה את לצנזר ייתן
 לפיד (״טוימי״) יוסף רשוודהשידוד מנכ״ל

 זאת למרות השידור. לפני בה להתבונן
 לראות מערכת־החדשות חברי השתוממו

 של בדבריו ביותר החשוב המישפט כי
 כאשר עצמו. יבין על־ידי צונזר מיכאל
 הוא במחנד,-הפליטים מיכאל סמי ביקר
 להוות מתבייש ״אני המצלמה: אל אמר
 כיובש.״ לעם בן שאני מרגיש אני כאן.

בכתבה. הופיע לא זה מישפט
שות □חידות מ־לרומת □חד
 שנערכו ,לוועד־עובדי־ד,:חדשות הבחירות

 וריב במחלקה סערה גרמו שעבר, בשבוע
עובדים. בין

ה שלושת על התחרו מועמדים שמונה
 גולד* אורי העורך בוועד. מקומות
 הכתב כירמן, עוזי הכתב שטיין,
 עמירם הצבאי הכתב נחמיאס, ויקטור

 יגאל התיישבות לענייני הכתב גיר,
 העורך אנג׳ל, ׳אבי הכלכלי הכתב גורן,
 מיפלגות לענייני והכתב שטרן, יאיר
מישעל. גיסים

קבו לשניים. התפלגה מערכת־החדשות
 גולדשטיין עמדי שבראשה אחת, צה

 עשתה סגל, ישראל העורך וחברו עצמו
 בראש גולדשטיין. של בחירתו למען לובי

ו חלבי רפיק עמדו האחרת הקבוצה
בשלי שתמכו גלבוע (״דודו״) דויד
 כה היה המאבק וגורן. ניר שטרן שיה:
וחלבי גולדשטיין אין ׳שהיום עד קשה

ביניהם. מילה מחליפים
 ו־ חלבי של מועמדיהם זכו בבחירות

 שטרן, יאיר זכה הראשון במקום. גילבוע.
 ב־ זכה אחריו היוצא, הוועד חבר שהיה

 גורן יגאל ביותר הגדול הקולות מיספר
ניר. עמירם היה שנבחר והשלישי

 בחירות תערכנה כי נראה בינתיים
מ מישעל ניסים של ׳תומכיו מחודשות.

 ל- קולות שכמה טענו תל-אביב מערכת
 יש וכי בחשבון הובאו לא מישעל ׳מען

הו גולדשטיין בשנית. הבחירות את לערוך

 בשנית תו מועמד את יציג לא כי כבר דיע
 כך נייר, בעמי׳רם לתמוך מתומכיו וביקש

:תהיי החוזרות הבחירות שתוצאות שנראה
שהתקיימו. הבחירות לתוצאות זהות נה

ת ■עדוך חרבין  א

הצות״ לעט13,.
 עורך להיות נבחר כבר קרפין מיכאל
 יואל שיל ׳במקומו חצות □מעט מהדורות

 הבא. בחודש תפקידו את שיעזוב אסתרון,
 כמעט ממהדורות כמה יגיש שגם קרפין,
ו גיא כרמית עם יחד בחודש, חצות
ל התחיל כבר כן־עמי, (״דדי״) עודד
מייויחד. עריכה קורס עבור

 להכחיש אסתרון ממשיך זאת ׳למרות
 לערוך להפסיק עומד שהוא העובדה את
חצות. כמעט את

ד ען1דו< □1עומד א ב ,ע
 אדמונד הרדיו עובדי ועד יושב־ראש

 הרשות מנכ״ל עם לשיחה נפגש חיילן, ס
של כינוסה ערב לפיד, (״טומי״) יוסף

קרפין עורך
הצליח המאבק

הטלווי ׳מנהל לבחירת המיכרזים ועדת
 כל את ׳להטיל מלפיד דרש סחייק זיה.

 סמנכ״ל של בחירתו למען מישקלו כובד
 מנהל לתפקיד עבאדי, שלמה הרשות,

 של בחירתו את למנוע כדי הטלוויזיה
 העיתונאי המר, זבולון השר מועמד

לתפקיד. מרגלית דן

ה עובדי את לשכנע הצליח אף סהייק
 עבאדי, של במועמדותו לתמוך טלוויזיה
 מעוניי־ כך כל לא ״אנחנו :מסביר כשהוא

 רוצים לא אופן בשום אבל בעבאדי, נים
מרגלית.״ את

נוס סיבה כי סחייק אמר לציטוט שלא
ה שעובדי היא בעבאדי לתמיכתם פת

 לב* גדעון הרדיו מנהל בראשות רדיו,
ו כסמנכ״ל, בעבאדי רוצים אינם ארי,

מישעל מועמד
נעלמו הקולות

 איותו תרחיק הטלוויזיה למנהל בחירתו
הרדיו. מענייני כליל

□ ■מומר זז>ל;<ה1 ,מדא
 במיסג־ ,מהרדיו לפיטורין המועמדים על

 מלאכי גם נמנה החדשים, הקיצוצים רת
 רשת שדרי מבכירי אחד חיזקיה,

 הנראה, ככל יפוטר, חיזקיה עם יחד ג׳.
 ממערבת־החד- קורן. יוסי גם זו מרשת

 הם לפיטורים המועמדים ברדיו שות
פדר. ויון סוקניק גבי אורן, שלום

ב ירבה מורת־ירוח מעוררת זיו רשימה
 הרדיו כי הטוענים הרדיו, עובדי קרב

 כלל, עובדים שאינם רבים עובדים מעסיק
 שלהם, הוותק בגלל אותם מפטרים ילא אך
 ׳שהם ש.ת. של תקן על רבים עובדים וכן

ו עבודתם עבור שכר המקבלים עובדים
הרשות. של קבועים עובדים שאינם
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